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প্রিয় প্রিপ্রিএেপ্রেপ্রি িপ্ররবারবৃন্দ: 
  

আপ্রম এই েুপ্ট াগ গ্রহণ কপ্টর আিনাপ্টের প্রিপ্রিপ্টের েুপ্টিয় িাপ্রনর িপ্ররপ্রিপ্রি িুনরায় বযাখ্যা করপ্টি চাই। আিনারা জাপ্টনন 
স , আমাপ্টের েন্তানপ্টের প্রনরািত্তার সচপ্টয় বড় আর প্রকছু সনই। সেিাপ্টরল, সেট বা িানীয় ি যাপ্টয় আমাপ্টের িাপ্রন িরীক্ষা 
করার বাধ্যবাধ্কিা না থাকপ্টলও, আমরা আমাপ্টের েকল সু্কপ্টল এবং প্ররংপ্রকং োউপ্টেন এবং প্রেংকেহ েকল িাপ্রনর উৎপ্টে 
িাপ্রন িরীক্ষার উপ্ট্যাগ প্রনপ্টয়প্রছ। আপ্রম স্পষ্টভাপ্টব বলপ্টি চাই স , সেশ, সেট এবং প্রেটির িায় েকল সু্কলই এই স্তপ্টরর 
ি যাপ্টলাচনা কপ্টর না। িপ্টব আমরা কপ্টরপ্রছ, কারণ আমাপ্টের প্রশক্ষাথী এবং কমযচারীপ্টের জনয একটি ঠিক বপ্টল আমরা মপ্টন 
কপ্রর। আপ্রম আশা কপ্রর আগামী মাে এবং বছরগুপ্টলাপ্টি েকল সু্কলই আমাপ্টের িথ অনুেরণ করপ্টব।   

 

 প্রেও ২০১৬’র এবং ২০১৭’র বেপ্টন্তর সশষ প্রেপ্টকর এবং এমনপ্রক োম্প্রপ্রিক এক েপ্তাহ িূপ্টবযর িরীক্ষার েলােল সেখ্ায় 
স , ৫০টি সু্কপ্টলর িায় ৩৪টি সু্কপ্টল প্রবপ্রিন্নভাপ্টব (অথযাৎ িাপ্রনর েকল উৎপ্টের নয়) িামা এবং/েীোর বাড়প্রি মাত্রার 
িমাণ িাওয়া সগপ্টছ, িাই আমরা েকল সু্কপ্টল েুপ্টিয় িাপ্রন বন্ধ রাখ্ার প্রেদ্ধান্ত প্রনপ্টয়প্রছ, স  ি যন্ত িাপ্রনর িরীক্ষার েকল 
েলােল িাওয়া না  াপ্টি। আমরা অপ্টিক্ষমাণ েলােলগুপ্টলা আগামী মাপ্টের মপ্টধ্য সিপ্টি স প্টি িাপ্রর। এই েমপ্টয়র জনয 
িপ্রিটি সু্কপ্টলর প্রশক্ষাথীর েংখ্যার উির প্রভপ্রত্ত কপ্টর সু্কলগুপ্টলাপ্টি ওয়াটার কুলার সেওয়া হপ্টব। িপ্টব এই িাপ্রন হাি সধ্াওয়া 
এবং টয়প্টলপ্টট বযবহাপ্টরর জনয এখ্নও প্রনরািে। বাথরুমগুপ্টলাপ্টি “েুপ্টিয় িাপ্রন নয়” প্রচহ্ন ঝুপ্রলপ্টয় সেওয়া হপ্টব। েভুাগযযবশি, 
বছপ্টরর ির বছর, আমরা আমাপ্টের প্রকপ্টচনগুপ্টলা েীপ্রমিভাপ্টব শুধ্ু খ্াবার গরম করার জনয বযবহার কপ্টরপ্রছ, িুপ্টরািুপ্রর 
রান্নার জনয বযবহার কপ্রর নাই, িাই এই প্রেদ্ধান্ত প্রশক্ষাথীপ্টের খ্ােয িপ্ররপ্টষবাপ্টক ক্ষপ্রিগ্রি করপ্টব না।  

 

আমাপ্টের এই চযাপ্টলপ্টের প্রবিরীপ্টি সকাপ্টনা দ্রুি েমাধ্ান সনই,  প্রেও প্ররংপ্রকং োউপ্টেইন বা প্রেংক  ন্ত্রিাপ্রি িপ্ররবিয ন 
করার মিামি িাওয়া সগপ্টছ; এবং আমাপ্টের প্লাপ্রম্বং অবকাঠাপ্টমার েম্পূণয ওভারহল করা আমাপ্টের বিয মান প্ররপ্টোেয প্রেপ্টয় 
েম্পন্ন করা আপ্রথযকভাপ্টব  ুপ্রিেঙ্গি নয়। আমাপ্টের এই চযাপ্টলপ্টের মূলযায়প্টনর জনয আপ্রম ইপ্রেপ্রনয়ার এবং িািারপ্টের একটি 
েলপ্টক একোপ্টথ প্রনপ্টয় আেপ্টবা। আমরা েম্ভাবয একটি েীর্যপ্টময়ােী েমাধ্ান সবপ্টছ সনপ্টবা স টিপ্টি আমরা আমাপ্টের সু্কলগুপ্টলাপ্টি 
উন্নি িাইপ্রিং, শপ্রিশালী কুপ্রলং, এবং প্রেল্টার বযবিা, সে োপ্টথ বারংবার িাপ্রনর িরীক্ষার বযবিােহ নিুন ওয়াটার 
সেশন িািন করপ্টবা।  

 

এই েমপ্টয়র মপ্টধ্য, সলখ্ািড়া সথপ্টক আিনার েন্তাপ্টনর মনপ্ট াগ ভ্রপ্টষ্টর অিীি বা বিয মান েম্ভাবয কারণ আমরা অিোরণ 
কপ্টরপ্রছ। আমরা আগামী েপ্তাহগুপ্টলাপ্টি প্রবেযমান িশ্ন এবং েমেযাগুপ্টলার েমাধ্াপ্টনর িিযাশায় প্রেটিবযািী কমুযপ্রনটি েভার 
সর্াষণা করব। িাপ্রন িরীক্ষার েলােল এবং িাপ্রনর মান েংক্রান্ত অনযানয জনপ্রিয় িপ্টশ্নর উত্তর সেখ্ার জনয অনুগ্রহ কপ্টর 
আমাপ্টের ওপ্টয়বোইট সেখ্ুন http://detroitk12.org/drinking-water/.  

 

প্রবনীি, 
 
  
 

প্রনপ্টকালাই প্রি. প্রভপ্রি, এি.প্রি.  
েুিাপ্ররনপ্টটনপ্টিে  

সিট্রপ্টয়ট িাবপ্রলক সু্কলে কমুযপ্রনটি প্রিপ্রিে 
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